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บทคัดย่อ 

 สารนิพนธ์เรื่อง “ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้
เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การกลั่นแกล้งใน
โรงเรียนญี่ปุ่นผ่านฉากเหตุการณ์ในแอนิเมชั่นเรื่องรักไร้เสียง โดยศึกษาผ่านการดูแอนิเมชั่นและหนังสือการ์ตูน
เรื่องรักไร้เสียง และวิเคราะห์เหตุการณ์ในแต่ละฉากท่ีเกิดการกลั่นแกล้ง 

 ผลการศึกษาพบว่าแอนิเมชั่นเรื่องรักไร้เสียง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มีความผิดปกติทางการได้
ยิน และกลุ่มเด็กที่กลั่นแกล้งเธอ เพราะเธอไม่เหมือนเด็กปกติ กับ เด็กชายที่เป็นหัวหน้าเด็กที่กลั่นแกล้ง
เด็กผู้หญิงถูกเพ่ือนในกลุ่มทิ้งให้รับความผิดคนเดียว และกลายเป็นคนถูกกลั่นแกล้งแทน ท าให้เด็กผู้ชายรู้สึก
ผิดจนผ่านไป 5 ปี เขาได้พยายามชดใช้สิ่งที่ท าลงไปกับเด็กผู้หญิงคนนั้น 

 แอนิเมชั่นเรื่องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแสดงการแจ้งเหตุคดีการกลั่นแกล้งจากทั้งประเทศญี่ปุ่น
แล้ว ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นมีความรุนแรงมาก และแอนิเมชั่นเรื่องได้น าเสนอ
ออกมาในรูปแบบเข้าใจง่าย และท าให้เห็นภาพสังคมเด็กวัยเรียนกับเด็กวัยรุ่นที่ซับซ้อนไม่ต่างจากสังคมของ
ผู้ใหญ่ 

 ค าส าคัญ : รักไร้เสียง , การกลั่นแกล้งในโรงเรียน , ญี่ปุ่น 
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บทที ่1  

บทน า 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นปัญหาความรุนแรงในเด็กที่สามารถพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชียตะวันออก การกลั่นแกล้ง คือ การใช้ความรุนแรงประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกาย และ
จิตใจของผู้ถูกกระท า อาท ิก่อให้เกิดความเครียด สูญเสียความมั่นใจในตนเอง ท าร้ายร่างกายตนเอง รวมไปถึง
การฆ่าตัวตาย และคนที่ถูกแกล้งส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคนอ่ืน อาทิ เป็นคนเงียบ ไม่มีเพ่ือน 
รูปร่างเล็กหรือใหญ่กว่าคนอ่ืน ความต่างของสีผิว หรือมีความพิการ เป็นต้น (สุริยะ ฆ้องเสนาะ,2564) และ
นับเป็นหนึ่งในปัญหาร้ายแรงอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถิติการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของประเทศ
ญี่ปุ่นของทุกชั้นปีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้แถลงไว้ จาก
กราฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2562 กรณีการกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาตลอด
โดยเ พ่ิมขึ้นจาก 68,563 กรณี  ถึ ง  612,496 กรณี  และในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเ พ่ิมขึ้น อีกเช่นกัน 
(Nippon.com,2020) การกลั่นแกล้งในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงชั้นประถมศึกษาจ านวน 484,545 
กรณี ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 106,524 กรณี ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 18,352 กรณี 
และในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจ านวน 3,075 กรณ ีตามล าดับ (Nippon.com,2020) 

 การกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย การท าร้าย
จิตใจ และการท าร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง ท าให้น าไปสู่การพักการเรียน เด็กนักเรียนไม่อยากมา
โรงเรียนไปถึงการขังตนเองไว้ในห้องนอน หรือในกรณีเลวร้ายสุด คือ การฆ่าตัวตาย ซึ่งจะเกิดข้ึนทุก ๆ 10 คน 
จาก 250 คนของเหยื่อที่เกิดการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน (The Momentum,2561) ท าให้ประเทศญี่ปุ่น
จ าเป็นต้องสอดแทรกปัญหาสังคมหลายเรื่อง อาทิ การกลั่นแกล้งในโรงเรียน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
เป็นต้น ลงไปในแอนิเมชั่นประเภทชีวิตประจ าวันในโรงเรียน เพ่ือสะท้อนและเสียดสีสังคมในโรงเรียนให้ผู้ชมที่
มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเห็นความรุนแรงในโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงชั้นประถมศึกษาที่เกิดการกลั่นแกล้งอย่าง
รุนแรงบ่อยครั้ง โดยตัวละครในเรื่องที่เป็นเด็กเกเรหรือเด็กอันธพาลส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ชอบเรียกร้องความ
สนใจจากคนรอบตัว หรือท าไปเพราะรู้สึกสนุกท่ีได้อยู่เหนือคนอ่ืน ส่วนตัวละครที่ถูกแกล้งมักจะเป็นเด็กตัวเล็ก 
เรียบร้อย ไม่กล้าสู้เด็กเกเรกลับ ท าให้พวกเขาถูกท าร้ายจนเกิด 3 ทางเลือกในเรื่อง “ไม่สู้กลับก็ ย้ายโรงเรียน 
หรือ ฆ่าตัวตาย” อยู่แทบทุกครั้ง และตัวละครคุณครูในโรงเรียนจะแกล้งเมินเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วม
ในการกลั่นแกล้งเด็ก 

 แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ท าขึ้นเพ่ือ
เสียดสีสังคมโรงเรียนญี่ปุ่นที่มักเพิกเฉยกับความรุนแรงในเด็กจนทุกอย่างสายเกินไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจที่
จะศึกษา “ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no 
katachi) (声の形) (2016)” เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาเก่ียวกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1.เพ่ือศึกษาปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น ผ่านแอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (
聲の形) (2016) 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย 

 1.สามารถรู้และเข้าใจชุดความคิด และปัญหาของเด็กเกเรในญี่ปุ่นมากขึ้น 

 2.ได้ทราบถึงปัญหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนอย่างรุนแรงในประเทศญี่ปุ่นละเอียดขึ้น 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นผ่านกรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้
เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016)” ผู้ศึกษาได้จ ากัดขอบเขตเรื่องไว้ที่การกลั่นแกล้งในเรื่อง รักไร้
เสียง (2017) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการหาสาเหตุที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งกันในเรื่อง และความเก่ียวข้องกับการกลั่น
แกล้งในชีวิตจริง โดยจะศึกษาผ่านแอนิเมชั่น และ ต้นฉบับของเรื่อง รักไร้เสียง (2016) เอกสาร และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวกับเรื่องการกลั่นแกล้งในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น 

 วิธีการศึกษาวิจัย 

1.ศึกษาจากเอกสารและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของเด็กที่มีพฤติกรรมอันธพาล  และปัญหาการกลั่น
แกล้งในสังคมประเทศญี่ปุ่น 

2.น ามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของตัวละครในเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の

形) (2016) จากภาพยนตร์แอนิเมชั่น และจากต้นฉบับของเรื่องนี้ 

3.น าข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์มาเรียบเรียงในรูปแบบบทความวิจัย 
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บทที ่2  

แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือศึกษาการท าวิจัยเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง 
รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงศึกษา
และน าแนวคิดด้านจิตวิทยา และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา 

  2.1.1 ทฤษฎี bystander effect 

  2.1.2 ทฤษฎีกลไกปกป้องตนเอง (Defense mechanisms) 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการกลั่นแกล้ง 

  2.2.1 แนวคิดการกลั่นแกล้ง 

  2.2.2 แนวคิดการกลั่นแกล้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 2.3 งานศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.3.1 งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี bystander effect 

  2.3.2 งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีกลไกปกป้องตนเอง (Defense mechanisms) 

  2.3.3 งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการกลั่นแกล้ง 

  2.3.4 งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการกลั่นแกล้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา 

  2.1.1 ทฤษฎี bystander effect 

  The matter ได้กล่าวว่าปรากฏการณ์ bystander effect ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและ
มีผลกระทบจาก ‘ผู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่ยืนดู’ bystander effect เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในทฤษฎีจิตสังคม 
(Social Psychological Theory) ว่าด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาบางอย่าง ที่ขับเคลื่อนให้ ‘คนจ านวนหนึ่ง’ มี
ความคิดหรือการกระท าไปในทางเดียวกัน 

ปรากฏการณ์นี้อธิบายการเพิกเฉยของผู้คนว่า มีผู้เห็นเหตุการณ์มากเท่าไหร่ ความช่วยเหลือจะน้อยลงเท่านั้น 
หรือบุคคลหนึ่งมีแนวโน้มจะช่วยเหลือน้อยลง เมื่อมีผู้ อ่ืนอยู่ด้วย ท าให้เกิดพฤติกรรมการกระจายความ
รับผิดชอบ (Diffusion of Responsibility)  
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 ต่อมาส านักข่าวได้กล่าวว่า บิบบ์ ลาตาเน และ จอห์น ดาร์เลย์ ท าการทดลองหนึ่งขึ้นมา โดยแบ่ง
ผู้เข้าร่วมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ท าแบบทดสอบคนเดียว กลุ่มที่ 2 ให้ท าแบบทดสอบร่วมกับผู้เข้าร่วม
คนอ่ืน อีก 2 คน และกลุ่มที่ 3 ให้ท าแบบทดสอบกับหน้าม้าที่แกล้งเป็นผู้เข้าร่วมอีก 2 คน จากนั้นจึงปล่อย
ควันเข้าไปในห้อง ขณะที่พวกเขาก าลังท าแบบทดสอบ เพ่ือดูว่าจะมีใครแจ้งเรื่องควันกับทีมวิจัยหรือไม่ 

 ผลสรุปออกมาว่า ผู้เข้าร่วมกลุ่มที่ 1 มีการแจ้งเรื่องควันถึง 75% ในขณะที่กลุ่มที่ 2 แจ้งเรื่องควัน
เพียงแค ่38% และในกลุ่มสุดท้ายที่มีหน้าม้า 2 คน ซึ่งถูกก าหนดให้สังเกตเห็นควัน แต่เพิกเฉยต่อการแจ้งเรื่อง 
ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมเป็นคนแจ้งเองเพียงแค่ 10% และมีผลการทดลองเพ่ิมเติมจากลาตาเน และ ดาร์เลย์ ที่
พบว่า ผู้คน 70% เลือกที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ก าลังตกท่ีนั่งล าบาก ถ้าพวกเขาเป็นพยานเห็นเหตุการณ์เพียงแค่
คนเดียว และมีเพียง 40% เท่านั้นที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เมื่อมีคนอ่ืนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้าน
จิตวิทยาอ่ืนที่เป็นสาเหตุให้พวกเขาเลือกไม่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ก าลังเดือดร้อน ได้แก่ 

 1. ความฉุกเฉินของสถานการณ์ ระดับความฉุกเฉินและความอันตราย ส่งผลต่อระดับความรับผิดชอบ
ด้วยเช่นกัน หากรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิต ผู้คนจะมีแรงกระตุ้นให้ยื่นมือเข้าไป
ช่วยเหลือมาก เพราะถ้าไม่ท าอะไรสักอย่าง พวกเขาอาจจะรู้สึกเสียใจในอนาคต 

 2. ความคลุมเครือและผลกระทบของสถานการณ์ ความคลุมเครืออีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจช่วยเหลือ เพราะถ้าหากมีความคลุมเครือสูง ผู้คนอาจลังเลที่จะยื่นมือเข้าไป เพราะไม่รู้ว่าคนใน
เหตุการณ์ต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆ หรอืไม ่ตัวเองจะได้รับอันตรายไปด้วยหรือเปล่า 

 3. ความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หากผู้เห็นเหตุการณ์รู้จักหรือรู้สึกมีอะไรคล้ายคลึงกับคน
ที่ก าลังตกอยู่ในอันตราย ก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเข้าไปช่วยเหลือมากขึ้น ปัจจัยนี้อาจรวมถึงความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมได้เช่นกัน เพราะในบางประเทศการพูดคุยหรือเข้าไปช่วยเหลือคนแปลกหน้ายังคงเป็นเรื่องที่น่า
สงสัย และเป็นไปได้ว่าคนแปลกหน้าคนนั้นจะหาผลประโยชน์จากเราแทน 

 4. สภาพแวดล้อมของสถานการณ์ ผู้เห็นเหตุการณ์มีแนวโน้มที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ หาก
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคย เพราะพวกเขารู้และมั่นใจว่าจะต้องท ายังไง ไปหา
ความช่วยเหลือจากที่ไหน เช่น รู้ต าแหน่งป้อมยาม รู้ต าแหน่งโรงพยาบาล หรือรู้ต าแหน่งทางออกฉุกเฉิน 

 ดังนั้น หลังจากได้ทบทวนทฤษฎีดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาได้ว่าทฤษฎี bystander effectมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้
เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) จึงน าทฤษฎีนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาในส่วนของ
วัตถุประสงค์ 

 

  2.1.2 ทฤษฎีกลไกปกป้องตนเอง (Defense mechanisms) ของ Sigmund Freud 

  พีธะกัญญ์ สุขโพธารมณ์ และ ปรัศนีย์ เกศะบุตร เขียนงานวิจัย การปรับตัวโดยการใช้กลไก
ป้องกันตนเอง พวกเขากล่าวว่า ทฤษฎีกลไกการป้องกันตนเอง หรือ Defense mechanisms คือ กลไก
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ป้องกันตนเองทางจิตใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้น หรือ แสดงออกทันทีโดยไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เพื่อรักษาสภาพเดิมของจิตใจตนเองไว้ 

 ซิกมันด ์ฟรอยด ์ได้คิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลไกป้องกันตนเองที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 

 1. การเก็บกด (Repression) 

 เป็นกลไกป้องกันตนเองขั้นพ้ืนฐานที่สุดในการปกป้องตนเองจากความวิตกกังวลที่เกิดจากความ
ขัดแย้ง ความคับข้องใจ 

 2. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความรู้สึกท่ีแท้จริง (Reaction Formation) 

 เป็นการเก็บกดความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง ซึ่งสังคมไม่ยอมรับแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ตรงข้าม
กับความรู้สึกของตนเพ่ือไม่ให้ถูกบุคคลในสังคมต าหนิ รวมถึงเพ่ือปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองเช่นกัน 

 3. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) 

 เป็นการหาค าอธิบายหรือเหตุผลมาอ้างอิงการกระท าของตนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  3.1 แบบองุ่นเปรี้ยว เป็นการอ้างเหตุผลเมื่อบุคคลพลาดจากสิ่งที่ตนเองหวังหรือต้องการ เป็น
การอ้างเพ่ือปลอบใจตนเอง และท าให้รู้สึกดีข้ึน 

  3.2 แบบมะนาวหวาน เป็นการอ้างเหตุผลเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับภาวะที่ตนไม่อยากพบและ
ไม่อยากกระท า หรือไม่อยากได้ในสิ่งนั้น แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นการอ้างเพ่ือให้ตนเองเกิดความมั่นใจ 
สบายใจ และรู้สึกด ี

 4. การแสดงพฤติกรรมถอยหลัง (Regression) 

 เป็นการแสดงพฤติกรรมย้อนกลับไปมีลักษณะเหมือนพฤติกรรมที่เคยท ามาในอดีต  โดยเฉพาะ
พฤติกรรมในวัยเด็กเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้ตัว พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อประสบความไม่มั่นคงทางจิตใจ 
มีความคับข้องใจ 

 5. การปฏิเสธความจริง (Denial)  

 เป็นการปฏิเสธความจริงที่มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถยอมรับได้  ท าให้
บุคคลไมย่อมรับรู้สิ่งที่เกิดข้ึน เพ่ือเป็นการหลอกตัวเองให้คลายทุกข์ 

 6. การระบายไปที่อ่ืน (Displacement) 

 เป็นการระบายความคับข้องใจ หรืออารมณ์โกรธที่มีอยู่ขณะนั้น ไปสู่คนหรือสิ่งของที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ
ของความโกรธ หรือความคับข้องใจ  

 7. การโทษผู้อื่น (Projection) 
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 เกิดจากความผิดพลาดจากสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป ท าให้เกิดความรู้สึกผิด แต่เพ่ือให้ตนเองรู้สึกผิด
น้อยลง จึงโยนความผิดไปให้ผู้อ่ืนแทน 

 8. การชดเชย (Compensation) 

 เป็นกลไกป้องกันตนเองที่บุคคลน ามาใช้เมื่อพบว่าตนเองมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่ในตัว  และท าให้
เกิดเป็นปมดอ้ยจึงพยายามสร้างปมเด่นมาชดเชยปมด้อย 

 9. การถอยหนี (Withdrawal) 

 เป็นกลไกป้องกันตนเองที่ใช้ลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด โดยการหลีกเลี่ยงออกจาก
สถานการณ์ตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว  

 ดังนั้น หลังจากได้ทบทวนทฤษฎีดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาได้ว่าทฤษฎี กลไกป้องกันตนเอง มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้
เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) จึงน าทฤษฎีนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาในส่วนของ
วัตถุประสงค์ 

 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีการกลั่นแกล้ง 

   2.2.1 แนวคิดการกลั่นแกล้ง 

   ภัทรจรัส บ ารุงพงษ์ และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง การกลั่น
แกล้งในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานิสิตที่มีความต้องการพิเศษ พวกเขาได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แนวคิดการ
กลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ มีได้แก่ 

 1. การกลั่นแกล้งทางร่างกาย (Physical bullying) 

เป็นรูปแบบการกลั่นแกล้งที่ชัดเจน ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ ความรุนแรงโดยตรงต่อร่างกาย เช่น การท าร้าย
ร่างกาย ชก ต่อยตี เป็นต้น หรือรูปแบบที่ส่งผลทางอ้อม เช่น การท าลายข้าวของส่วนตัวของผู้อ่ืน การขโมย
ของผู้อื่น เป็นต้น 

 2. การกลั่นแกล้งทางวาจา  (Verbal bullying) 

เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดในโรงเรียน ลักษณะคือ การพูดวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน ท าให้เกิดข่าวลือเสียหาย หรือ 
ปล่อยข้อมูลเท็จให้นักเรียนคนอ่ืนเข้าใจผิด โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้เหยื่อเจ็บปวด ควบคุม หรือ โจมตีอัต
ลักษณ์ของเหยื่อ เช่น รูปลักษณ์ภายนอก สถานะทางครอบครัว เชื้อชาติ เป็นต้น 

 3. การกลั่นแกล้งทางสังคมหรืออารมณ์  (Social/ Emotional Bullying) 
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ใช้สังคม หรือ กลุ่มคนมากดดัน และกีดกันเหยื่อออกจากกลุ่ม ท าให้เหยื่อไม่มีที่ยืนในกลุ่มเพ่ือนหรือ สังคม 
โดยการกลั่นแกล้งรูปแบบนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใด ๆ ท าเพียงเมินอีกฝ่าย ไม่พูดคุย ไม่ให้ความร่วมมือ ราวกับ
อีกฝ่ายไม่มีตัวตนอยู่ ส่งผลให้เหยื่อรู้สึกเจ็บปวด และเสียใจ 

 4. การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  (Cyberbullying) 

คือ การแกล้งผู้อ่ืนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านข้อความที่ส่งผ่านกันในโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยผู้กระท า
อาจเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะเพ่ือนร่วมชั้น คุณครู หรือ บุคคลนิรนามที่รู้จักเหยื่อ แต่เหยื่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนกลั่น
แกล้งตน โดยการกลั่นแกล้งลักษณะนี้มีหลายรูปแบบ เช่น ด่าทอ กล่าวหา พูดเสียดสีเหยื่อ เป็นต้น และการ
กลั่นแกล้งรูปแบบนี้ต่างจากทุกรูปแบบ เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่เหยื่อไม่จ าเป็นต้องอยู่
ที่โรงเรียนเท่านั้น 

 ดังนั้น หลังจากได้ทบทวนแนวคิดดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาได้ว่าแนวคิดการกลั่นแกล้งข้อ1-3 มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นผ่านกรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้
เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) จึงน าทฤษฎีนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาในส่วนของ
วัตถุประสงค์ 

 

  2.2.2 แนวคิดการกลั่นแกล้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

  ภัทรจรัส บ ารุงพงษ์ และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง การกลั่นแกล้งใน
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานิสิตที่มีความต้องการพิเศษ พวกเขาได้หยิบยกการวิจัยของ Mishna ท าให้พบว่า
เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษส่วนใหญ่มักเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้ง ส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงมีปัญหาด้าน
สังคม อารมณ์ และพฤติกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนที่พบว่าเด็กที่มีความบกพร่อง เสี่ยงตกเป็นเหยื่อ
มากกว่าเด็กปกต ิได้แก่ 

 1. ขาดทักษะทางสังคม  

 2. จ านวน และคุณภาพของเพ่ือน การมีเพ่ือน ช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
และช่วยปกป้องพวกเขาจากการถูกกลั่นแกล้ง 

 3. ถูกปฏิเสธและโดดเดี่ยวจากสังคม เนื่องจากความแปลกแยก 

 4. รูปลักษณ์ทางกายภาพ หรือบุคลิกภาพของเด็ก 

 5. การขาดเรียน 

 6. เด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการกลั่นแกล้งคืออะไร ท าให้ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นเหยื่อที่
ก าลังถูกกลั่นแกล้ง 

 7. ผู้ใหญ่ที่ให้การดูแล หรือ เกี่ยวข้องบางครั้งไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไรเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษถูก
กลั่นแกล้งอยู่ 
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 ดังนั้น หลังจากได้ทบทวนแนวคิดดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาได้ว่าแนวคิดการกลั่นแกล้งเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์
แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016) จึงน าทฤษฎีนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษา
ในส่วนของวัตถุประสงค์ 

 2.3 งานศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.3.1 งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี bystander effect 

  Peggy Chekroun และ Markus Brauer เขียนบทความวิจัยในเว็บไซต์ PubMed เรื่อง 
“The bystander effect and social control behavior: The effect of the presence of others on 
people's reactions to norm violations” ผลการวิจัยกล่าวว่า หลังจากพวกเขาทดลองสร้างสถานการณ์ 2 
รูปแบบ ได้แก่ ให้อาสาสมัครชายใช้ปากกาเคมีวาดรูปในลิฟต์ที่มีคนอยู่  และให้อาสาสมัครหญิง 2 คน ท าเป็น
ดื่มน้ าจนหมดขวดแล้วโยนทิ้งใส่พุ่มไม้ในสวนสาธารณะต่อหน้าคนที่เดินผ่านมา ปรากฏว่าสถานการณ์แรกมี
เปอร์เซ็นต์ถูกเมินมากกว่าสถานการณ์ที่สอง เพราะสถานการณ์แรกอยู่ในที่แคบ ท าให้ทุกคนเร่งรีบออกจาก
ลิฟต์มากกว่าจะพูดตักเตือนผู้กระท าผิด ต่างจากสถานการณ์สอง คนส่วนใหญ่เลือกเมินเฉย แต่ยังมีคนเข้าไป
ตักเตือนผู้กระท าผิดบ้าง ถึงผู้ตักเตือนจะน้อย ก็แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเมินมากกว่าตักเตือน
ผู้กระท าผิด เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน 

  Maria Plötner และคณะ  เ ขี ย นบทคว ามวิ จั ย เ รื่ อ ง  “Young Children Show the 
Bystander Effect in Helping Situations” ผลการวิจัยกล่าวว่า หลังจากท าการทดสอบทฤษฎี bystander 
effect ในเด็กแล้ว เด็กๆอาสาสมัครส่วนใหญ่ที่เลือกไม่ช่วยผู้ทดสอบ ให้ค าตอบว่าเพราะพวกเขาไม่รู้จะช่วย
อย่างไร ทั้งท่ีก่อนหน้านี้ได้สาธิตวิธีใช้กระดาษเช็ดมือให้แล้ว ท าให้ได้ข้อสรุปว่าอาสาสมัครรู้สึกผิด แต่ตั้งใจตอบ
บ่ายเบี่ยงเพ่ือให้ตนรู้สึกดีขึ้นจากเรื่องไม่ยอมช่วยเหลือคนอ่ืนในขณะที่มีคนอยู่ด้วย  ถือเป็นเรื่องน่าสนใจ
เนื่องจากท าให้ผู้วิจัยรู้ว่าพฤติกรรม bystander effect เองก็สามารถเกิดข้ึนในเด็กเล็กเช่นกัน 

  Robert Thornberg เขียนบทความวิจัย “A classmate in distress: schoolchildren as 
bystanders and their reasons for how they act” ผลการวิจัยกล่าวว่า  หลังจากที่ เขาได้สัมภาษณ์
นักเรียน 11 คนที่อยู่ในเหตุการณ์เด็กคนหนึ่งนอนร้องไห้ที่ พ้ืน  และมีเด็ก 2 คนที่เข้าไปช่วยเหลือ ใน
ขณะเดียวกันเด็กคนอ่ืนอีก 9 คนยืนมองเฉย ๆ ผลปรากฏว่าเด็กที่ยืนมุงในโรงเรียนหลายคนไม่ได้มองว่าเป็น
เรื่องฉุกเฉิน การเก่ียงความรับผิดชอบให้คนอ่ืน อาท ิคร ูเพ่ือนของเหยื่อ และคนแกล้ง ให้เข้าไปช่วยเหลือแทน 
มีการให้เหตุผลว่าเพราะเขาไม่ใช่เพ่ือน จึงไม่ช่วยเหลือเหยื่อ และรู้สึกอายที่ต้องช่วย เพราะกลัวถูกล้อเลียนว่า
ชอบเหยื่อ เป็นต้น 

  2.3.2 งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกลไกปกป้องตนเอง (Defense mechanisms) 

  พีธะกัญญ์ สุขโพธารมณ์ และ ปรัศนีย์ เกศะบุตร เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การปรับตัวโดย
การใช้กลไกป้องกันตนเอง” ผลการวิจัยกล่าวว่า กลไกปกป้องตนเองเป็นกลยุทธ์ที่บุคคลน ามาใช้เพ่ือลดสภาวะ
ทางอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการบิดเบือนปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ และยังมีจุดประสงค์เพ่ือใช้
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ยกย่องตนเอง ท าให้รู้สึกว่าตนมีค่า ไม่รู้สึกถึงความกลัว เพ่ือให้ตนเองรู้สึกสบายใจขึ้น แต่หากน าไปใช้กับทุก
เรื่องจนเคยชินแล้ว จะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของบุคคลได้ เพราะเดิมแล้วกลไกป้องกันตนเองมีอยู่เพ่ือปกป้อง
มนุษย์จากความจริงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นหากใช้บ่อยอาจท าให้บุคคลมีบุคลิกท่ีไม่สามารถยอมรับความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง และอาจน าไปสู่อาการของโรคประสาทได้ 

  Stella Chess และ Alexander Thomas เขียนบทความเรื่อง “Defence Mechanisms in 
middle childhood” ผลการวิจัยกล่าวว่า จากการทดลองในเด็ก กลไกการป้องกันตนเองสามารถเกิดขึ้นใน
ทุกช่วงวัยของมนุษย์ แต่ระดับของปรากฏการณ์วิทยาด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เปลี่ยนไปมา บุคลิกตาม
หลักจิตวิทยา ความเครียด ความขัดแย้ง และความกลุ้มใจ จะแสดงให้เห็นการพัฒนาการ และการปรับแต่ง
ใหม่ของกลไกการป้องกันตนเอง 

  maria anna Tallandini และ Corrado Caudek เขียนบทความวิจัยเรื่อง  “Defense 
mechanisms development in typical children” ผลการวิจัยกล่าวว่า ช่วงอายุและเพศของมนุษย์เอง ก็
ส่งผลต่อการท างานของกลไกป้องกันตนเองเช่นกัน โดยกลไกป้องกันตนเองที่เกิดในเด็กเล็กจะมีความ
หลากหลายน้อยกว่าเด็กโต และกลไกป้องกันตนเองของเด็กผู้หญิงมักเป็นการแสดงพฤติกรรมถอยหลัง ส่วน
เด็กผู้ชายจะเป็นการชดเชย และการปฏิเสธความจริง ส่วนหนึ่งที่กลไกการป้องกันตนเองแตกต่างกันไปตาม
อายุและเพศ เป็นเพราะอิทธิพลของครู และผู้ปกครองที่มีต่อพวกเขา 

  2.3.3 งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการกลั่นแกล้ง 

  สุชา จันทน์เอม เขียนหนังสือ “จิตวิทยาเด็กเกเร” กล่าวถึงสาเหตุ และลักษณะของเด็กที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง พฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้มักเกิดขึ้นจากครอบครัว ครู เพ่ือน และจาก
ลักษณะนิสัยของเด็กเอง และกล่าวถึงวิธีการแก้ไขพฤติกรรมเกเรของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และครูด้วย 

  Shoko Yoneyama เขียนบทความวิจัยเรื่อง  “Theorizing School Bullying: Insights 
from Japan” ผลการวิจัยกล่าวว่า เด็กท่ีกลั่นแกล้งคนอ่ืนในโรงเรียนญี่ปุ่นแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที ่1 
คือ กลุ่มเด็กมีปัญหาที่มักเลือกเหยื่อเป็นเด็กท่ีไร้เพื่อน และแกล้งโดยใช้ก าลังท าร้ายเหยื่อ แต่กลุ่มเด็กมีปัญหาก็
มักเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวด้วยเช่นกัน การแกล้งประเภทนี้ มักเกิดข้ึนนอกโรงเรียน 

แบบที่ 2 คือ กลุ่มเด็กธรรมดา และ เด็กเรียนดีที่แสดงพฤติกรรมที่มีปัญหาออกมาเล็กน้อย เด็กกลุ่มนี้มักจะ
แกล้งเหยื่อแบบสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย และมักจะสลับบทบาทระหว่างคนแกล้ง กับเหยื่อ โดยเด็กเกเรใน
กลุ่มนี้มักเลือกเหยื่อจากในกลุ่มเพ่ือน หรือในห้องเรียนเดียวกัน 

อีกส่วนเป็นเพราะระบบของโรงเรียนญี่ปุ่นให้ความส าคัญเรื่องล าดับชนชั้น ท าให้มีกรณีครูเป็นฝ่ายแกล้งเด็ก
ด้วย เพราะในโรงเรียนครูสามารถลงโทษเด็กโดยใช้ความรุนแรงได้  ท าให้ครูสามารถอ้างว่าการท าร้าย หรือ 
การกลั่นแกล้งเด็ก คือ การลงโทษเด็กได้ 

  Julian Ryall เขียนบทความ “Why is bullying so vicious in Japanese schools?” โดย
กล่าวถึง คดีที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากเด็กที่เป็นฝ่ายแกล้งอิจฉาที่เด็กถูกแกล้ง
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เพราะโดดเด่นกว่าตนเอง อาทิ มีพรสวรรค์โดดเด่น มีหน้าตาที่น่ารักกว่าตนเอง ท าตัวแปลกแยกไม่เหมือนเด็ก
คนอ่ืน เป็นต้น ประกอบกับสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ถ้ามีใครท าอะไรแปลกแยกจากผู้อ่ืนจะถูกมองว่าประหลาด
ทันที โดยการแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นเด็กผู้ชายมักถูกท าร้ายร่างกาย และเด็กผู้หญิงมักถูกกีดกันออกจากกลุ่ม
เพ่ือน หรือ ถูกนินทาลับหลัง เป็นเหตุน าไปสู่การฆ่าตัวตาย 

  2.3.4 งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการกลั่นแกล้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

  ภัทรจรัส บ ารุงพงษ์ และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การกลั่นแกล้งใน
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานิสิตที่มีความต้องการพิเศษ” ผลการวิจัยกล่าวว่า เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมักพบ
กับการกลั่นแกล้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การกลั่นแกล้งทางสังคม และ การกลั่นแกล้งทางวาจา แล้วการกลั่นแกล้ง
ไม่ได้เกิดเพียงแต่ในห้องเรียน ทั้งในชมรมและในขณะที่ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ 
อย่างเช่น รู้สึกไม่สบายใจ มีอาการโรคซึมเศร้า เป็นต้น โดยสาเหตุเกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจในเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ท าให้พวกเขาเลือกกลั่นแกล้งเด็กกลุ่มนี้มากกว่าเด็กปกติ 

  Chad A. Rose, Susan M. Swearer และ Dorothy L. Espelage ได้เขียนบทความเรื่อง 
“Bullying and Students with Disabilities : The Untold Narrative” 

บทความกล่าวว่า จากที่พวกเขาได้ศึกษา พบว่าเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษมีความเสี่ยงถูกกลั่นแกล้ง
มากกว่าเด็กปกต ิเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าคนที่ก าลังแกล้งพวกเขา ก าลังท าเรื่องไม่ดีใส่พวกเขา อาทิ 
ท าให้ความพิการของพวกเขาเป็นเรื่องตลก หรือ ประชดประชันให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษรู้สึกสับสน และ
เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นการพูดเล่นเท่านั้น และการไม่เคยพูดคุยกับใครในห้องเรียน ส่งผลให้พวกเขาไม่มีสามารถ
ในการผูกมิตรกับผู้คนรอบข้าง ขาดความม่ันใจในตนเอง ดูถูกตนเอง และเกิดความกลุ้มใจได ้

  Council for Disabled Children and Young Voice และ  Anti-Bullying Alliance  ไ ด้
เขียนบทความ “Bullying Involving Childrenwith Special Educational Needs and Disabilities Safe 
to Learn: Embedding anti-bullying work in schools” บทความกล่าวถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มักจะเจอปัญหาการกลั่นแกล้ง โดยมีสาเหตุจากมุมมองแง่ลบที่มีต่อความพิการ และความแตกต่าง ไม่สามารถ
ป้องกันตนเองจากคนที่กลั่นแกล้งได้ ถูกท าให้แปลกแยกเพราะความผิดปกติ ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ก าลังเจอคือการ
กลั่นแกล้ง และมีปัญหาในการบอกผู้อ่ืนว่าตนเองก าลังถูกแกล้ง และแนะน าว่าโรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่น
ควรดูแลเด็กอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 
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บทที ่3 

ที่มาของแอนิเมชั่น 

 แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง ( koe no katachi ) ( 聲の形 ) ( 2016 ) สร้างข้ึนเมื่อเดือนกรกฎาคม 
ปีพ.ศ.2559 ผลิตโดย บริษัท เกียวโตแอนิเมชั่น จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น บริษัทนี้รับงานผลิตแอนิเมชั่น นิยาย 
หนังสือการ์ตูน และ หนังสือรวบรวมเบื้องหลังการสร้างแอนิเมชั่น มี 1 ภาคจบ ความยาว 2 ชั่วโมง 9 นาที 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัล Japanese Movie Critics Awards ( Nihon Eiga Hihyouka Taishou ,日

本映画批評家大賞 ) ประจ าปี  2559 สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม จากนักวิจารณ์
ภาพยนตร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559  รางวัล Japan Academy Film Prize ( Nihon 
Akademii shou ,日本アカデミー賞 ) สาขาแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมแห่งปี  2560 จาก Japan 

Academy Film Prize Association ( Nihon Akademii shou Kyoukai ,日本アカデミー賞協

会 ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ดีที่สุดของปีพ.ศ. 2560 จากงาน Tokyo 

Anime Award Festival 2017 ( 東京アニメアワードフィスティバル 2017 ) เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รางวัลหมวดหมู่แอนิเมชั่นดีเยี่ยม จากงาน Japan Media Arts Festival เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ รางวัลภาพยนตร์แนะน า จากงาน Camera Japan Festival เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทีมงานเบื้องหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ มีได้แก่ ผู้ก ากับภาพยนตร์ชื่อ ยะมะดะ 
นะโอะโคะ (yamada naoko , 山田 尚子 : 2527 - ปัจจุบัน) ผู้เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อ โยะชิ

ดะ เรโคะ (Yoshida Reiko , 吉田 玲子: 2510 - ปัจจุบัน) ผู้ก ากับเสียงในภาพยนตร์ชื่อ ทสึรุโอะกะ โย

ตะ ( Tsuruoka Youta , 鶴岡 陽太 : 2502 – ปัจจุบัน) ผู้ก ากับภาพแอนิเมชั่นชื่อ ชิโนะฮะระ มุทสึโอะ 

( Shinohara Mutsuo , 篠原 睦雄 : - ) ผู้ก ากับมุมกล้องในภาพยนตร์ ชื่อ ทะคะโอะ คะซุยะ( Takao 

Kazuya , 髙尾 一也 : - ) ผู้วางโครงเรื่อง ได้แก่ ยะมะดะ นะโอะโคะ ยะมะมุระ ทะคุยะ ( Yamamura 

Takuya ,山村 卓也 : - ) คะกะมิ โยะชิจิ ( Kigami Yoshiji , 木上 益治 : 2500 – ปัจจุบัน ) และ

มะรุค ิโนะบุอะก ิ ( Maruki Nobuaki , 丸木 宣明 : - ) ผู้ออกแบบตัวละคร ชื่อ นิชิยะ ฟุโทะชิ ( Nishiya 

Futoshi , 西屋 太志 : 2525 – 2562 ) ผู้วาดตัวละครในภาพยนตร์ ได้แก่ ยะมะมุระ ทะคุยะ คะกะมิ 

โยะชิจิ อันโด เคียวเฮ ( Andou Kyouhei , 安藤 京平 ) อิชิดะเทะ ไทชิ ( Ishidate Taichi , 石立

太一 : 2522 – ปัจจุบัน ) คะวะนะมิ เอซะคุ ( Kawanami Eisaku , 河浪 栄作  : - ) คิตะโนะฮะระ 

โนะริยุก ิ( Kitanohara Noriyuki , 北之原 孝将 : - ) คุริกิ อะม ิ(Kuriki Ami , 栗木 亜美 : 2532 

- 2562 ) มะรุคิ โนะบุอะกิ ไซโตะ อะทสึชิ ( Saitou Atsushi , 齋藤 敦史 : -) และทะคะเสะ อะคิโคะ ( 

Takase Akiko , 高瀬 亜貴子 : - ) ผู้วาดฉากหลัง ได้แก่ โฮะโซะคะวะ นะโอะค ิ( Hosokawa Naoki , 

細川 直生 : - ) นิชิกุชิ  ซาชิโกะ ( Nishiguchi Sachiko , 西口 早智子 : - ) โอะชิไอ โชโกะ ( 

Ochiai Shouko , 落合 翔子 : - ) โอนิชิ ทะทสึโร ( Oonishi Tatsurou , 大西 達朗 : - ) ผู้สร้าง

ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ มะชิดะ นะโอะโคะ ( Machida Naoko , 町田 奈緒子 : - ) นะกะโฮะระ มะคิ



16 
 

โคะ ( Nagahora Makiko , 長洞 万起子 : - ) นิชิโอะคะ ไมโกะ ( Nishioka Maiko , 西岡 麻衣

子 : - ) ผู้ออกแบบสีในภาพยนตร์ ชื่อ อิชิดะ นะโอะมิ ( Ishida Naomi , 石田 奈央美 : 2512 - 
2562 ) ผู้ประพันธ์เพลงในภาพยนตร์ ได้แก่ วง The Who ( 2507 – ปัจจุบัน ) ไอโคะ ( Aiko : 2518 – 
ปัจจุบัน ) และ อุชิโอะ เคนซุเคะ ( Ushio Kensuke , 牛尾 憲輔 : 2526 – ปัจจุบัน ) 

 

รูปที่ 1 ภาพเปิดตัวแอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (Koe no katachi) (聲の形) (2016) 

ที่มา : http://www.kyotoanimation.co.jp/en/works/koeMovie/ 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดฉายทั่วญี่ปุ่นในวันที่ 17 สิงหาคม ปีพ.ศ.2559 และจัดฉายทั่วโลกระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ.2560 แอนิเมชั่นเรื่องนี้มีเรื่องย่อ คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงชื่อ นิชิยะ
มะ โชโกะ เด็กท่ีมีอาการความผิดปกติทางการได้ยินเสียง และย้ายมาศึกษาที่โรงเรียนใหม่ และเด็กผู้ชายชื่อ อิ
ชิดะ โชยะ หนึ่งในเพ่ือนร่วมชั้นกลั่นแกล้งเธอ ส่งผลให้เขาถูกเพ่ือนโยนความผิดว่ากลั่นแกล้งและพลั้งมือท า
ร้ายโชโกะ จนเธอย้ายออกจากโรงเรียน และท าให้ไม่กล้าเปิดใจพูดคุยกับคนอ่ืน หลังผ่านไปหลายปี โชยะ
และโชโกะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง และโชยะสัญญากับตนเองว่าจะชดใช้สิ่งท าลงไปกับโชโกะให้ได้  ล าดับของ
เนื้อเรื่องเริ่มเล่าจากโชยะในช่วงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายลาออกจากงานพิเศษ ขายทุกอย่างในห้องตนเอง
เพ่ือน าเงินไปให้แม่ และตั้งใจจะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงจากสะพานในวันพรุ่งนี้  แล้วเรื่องได้ย้อนกลับไป
ในอดีตสมัยโชยะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขารู้สึกว่าแต่ละวันของเขาน่าเบื่อมาก จนเขาได้พบกับโชโกะ
ที่พ่ึงย้ายเข้ามาเรียนในห้องเดียวกัน แต่เธอไม่สามารถได้ยินเสียงเหมือนคนปกติ จึงต้องสื่อสารผ่านการเขียนใน
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สมุด โชยะคิดว่าโชโกะเหมือนสัตว์ประหลาดในเกมที่เล่นประจ า จึงนึกสนุกและเริ่มกลั่นแกล้งเธอร่วมกับเพ่ือน
ในกลุ่มของเขาและกลุ่มของ อุเอะโนะ นะโอะคะ จนเริ่มรุนแรงขึ้น สุดท้ายโชยะถูกโยนความผิดว่าเป็นฝ่าย
แกล้งโชโกะคนเดียวโดยเพ่ือนที่ร่วมกันแกล้งเธอและครูประจ าชั้น ส่งผลให้แม่ของเขาต้องชดใช้ค่าเครื่องช่วย
ฟังของโชโกะ 8 เครื่องคนเดียว และโชยะถูกกลั่นแกล้งโดยเพ่ือนสนิท 2 คน เรื่อยมา หลายวันหลังจากนั้นโช
ยะเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วเห็นโชโกะก าลังเช็ดโต๊ะของโชยะที่มีแต่ค าผรุสวาท ท าให้โชยะไม่พอใจและท า
ร้ายโชโกะ เป็นสาเหตุท าให้วันต่อมาครูประจ าชั้นประกาศว่าโชโกะย้ายโรงเรียน ต่อมาเรื่องวนกลับเข้าช่วง
ปัจจุบัน โชยะมาสมาคมสอนภาษามือเพ่ือคืนสมุดสื่อสารที่เขาเคยโยนลงบ่อปลาให้โชโกะ แต่โชโกะวิ่งหนีเขา 
โชยะจึงวิ่งตามไปจนสามารถคืนสมุดให้โชโกะได้ จากนั้นหลังกลับบ้านพบแม่นั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหาร แล้วแม่
ของโชยะรู้แล้วว่าลูกชายก าลังคิดฆ่าตัวตายเพราะเจอปฏิทินในห้องของโชยะถูกฉีกเหลือไว้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น  
และของในห้องของเขาว่างเปล่าจนประหลาด แม่ของเขาขู่ว่าถ้ายังไม่เลิกคิดฆ่าตัวตาย จะเผาเงินทั้งหมดที่โช
ยะให้ไว้ เขาจึงล้มเลิกแผนฆ่าตัวตาย วันรุ่งขึ้นโชยะไปโรงเรียน แต่เขาไม่กล้ามองหน้าคนในโรงเรียน ท าให้ตัว
ละครทุกตัวในโรงเรียนมีกากบาทบังหน้าพวกเขาไว้ วันถัดมาช่วงที่โชยะเพ่ิงมาถึงโรงเรียน เขาได้ช่วย นะคะทสึ
คะ โทะโมะฮิโระ เด็กที่เรียนห้องเดียวกันจากเด็กอันธพาลที่พยายามขโมยจักรยาน โดยให้เด็กอันธพาลเอา
จักรยานของเขาไปแทน ถัดมาในช่วงเลิกเรียนโชยะพยายามไปหาโชโกะอีกครั้งที่สมาคมสอนภาษามือ แต่ถูก
น้องสาวของโชโกะ นิชิยะมะ ยุซุรุ ขวางไว้ ท าให้พวกเขาไม่ได้เจอกัน แต่ระหว่างทางที่เขาเดินกลับบ้าน เขา
เจอกับโทะโมะฮิโระก าลังเข็นจักรยานไปคืนให้โชยะ ท าให้เขาและโทะโมะฮิโระเป็นเพ่ือนกัน จากนั้นโทะโมะฮิ
โระได้ช่วยเหลือโชยะจนสามารถเจอกับโชโกะอีกครั้ง แล้วโชยะก็ได้สัญญาในใจกับตนเองว่าพยายามชดใช้ทุก
อย่างที่เคยท ากับโชโกะ อย่างการชวนโชโกะมาให้อาหารปลาที่สะพานข้ามคูน้ า พยายามช่วยโชโกะตามหา ซะ
ฮะระ มิโยะโคะ เพ่ือนสนิทสมัยเรียนประถมเพียงคนเดียวของโชโกะจนพบแล้วได้นั่งพูดคุยกัน  เป็นต้น 
จนกระท่ังโชยะบังเอิญพบกับนะโอะคะระหว่างทางกลับบ้าน เธอเดินมาให้คูปองส่วนลดร้านคาเฟ่แมวเขาก่อน
เดินไปทางอ่ืน หลังจากนั้นหลายวันเธอเข้ามาแกล้งดึงเครื่องช่วยฟังของโชโกะ เพราะคิดว่าโชยะแค่แกล้งเล่น
เป็นเพื่อนกับโชโกะ แต่พอเห็นโชยะไม่พอใจเธอจึงคืนเครื่องช่วยฟังแล้วเดินจากไป จากนั้นโชโกะก็ให้ของขวัญ
กับโชยะ และพยายามบอกว่าชอบ ( suki , 好き ) แต่โชโกะพูดไม่ชัดเนื่องจากเครื่องช่วยฟังแปลงเสียง

เพ้ียน โชยะจึงฟังผิดเป็นดวงจันทร์ ( tsuki , 月 ) ท าให้โชโกะรู้สึกเขินอายจนวิ่งกลับบ้าน ในวันถัดมาโชยะ
เริ่มกล้าเดินเข้าไปพูดคุยเพ่ือนสมัยประถมศึกษาอีกคน คะวะอิ มิคิ และได้เพ่ือนใหม่อีกคน มะชิบะ ซะโทะชิ 
จากนั้นพวกเขาชวนกันไปให้อาหารปลาด้วยกันที่สะพาน แต่โชโกะไม่มาเพราะเขินโชยะจนไม่กล้ามาที่สะพาน 
ยุซุรุจึงแนะน าให้โชยะชวนโชโกะไปเที่ยว โชยะจึงเลือกสวนสนุก แต่นะโอะคะมาที่สวนสนุกแห่งเดียวกันด้วย 
แล้วพูดอะไรบางอย่างกับโชโกะ ต่อจากนั้นทุกคนเล่นเครื่องเล่นด้วยกันจนโชยะรู้สึกเหมือนทุกคนได้กลับไป
เป็นเพื่อนกันเหมือนในอดีต จากนั้นนะโอะคะแยกตัวจากทุกคนมาพูดกับโชยะ 2 คนว่าถ้าไม่มีโชโกะ ทุกคนคง
มีความสุข และคงเป็นเพ่ือนกันจนถึงตอนนี้ ท าให้โชยะไม่พอใจ แต่นะโอะคะพูดขึ้นกะทันหันว่าอยากนั่งชิงช้า
สวรรค์ และกึ่งบังคับให้โชโกะไปนั่งด้วย หลังจากนั้นในวันถัดมายุซุรุมาบ้านของโชยะ เพ่ือเปิดคลิปที่ได้จาก
กล้องที่ให้โชโกะไปก่อนขึ้นชิงช้าสวรรค์ ท าให้พวกเขาเห็นโชโกะถูกนะโอะคะพูดว่าพูดไม่ดีใส่โชโกะ แต่โชโกะ
เอาแต่พูดขอโทษและบอกว่าเธอเกลียดตนเอง นะโอะคะโกรธเพราะคิดไปเองว่าโชโกะไม่ยอมพูดตรงไปตรงมา
กับเธอเหมือนสมัยเรียนประถมศึกษา เธอตบโชโกะหนึ่งครั้งก่อนลงจากชิงช้าสวรรค์ หลังจากนั้นเรื่องทุกอย่าง
เริ่มแย่ลง ซะโทะชิเริ่มสงสัยว่าโชโกะน่าจะเคยโดนแกล้งมาก่อน เพราะมิคิเคยเล่าเรื่องสมัยประถมศึกษาหลาย
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เรื่องให้เขาฟัง ท าให้โชยะลนลานจนเดินไปถามมิคิว่าได้เล่าเรื่องที่โชยะเคยแกล้งโชโกะให้ซะโทะรุฟังมาก่อน
หรือไม่เคยเล่า แล้วทั้งสองคนเริ่มโยนความผิดว่าฝ่ายนั้นก็เคยแกล้งโชโกะเหมือนกัน ทุกอย่างรุกลามข้ึนในช่วง
หลังเลิกเรียนที่สะพาน มิคิโยนความผิดให้นะโอะคะที่เดินมาด้วยกันจนทุกคนเริ่มทะเลาะ ส่วนโชยะนั่งกอดเข่า
ต่อว่าเพ่ือนคนอ่ืนที่ทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อ 5 ปีก่อน และเพ่ือนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย สุดท้ายทุกคนแยกย้ายกลับ
บ้านอย่างไม่พอใจ เหลือเพียงโชยะ โชโกะ และยุซุร ุต่อมาเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น โชโกะกับ
ยุซุรุชวนโชยะท าเค้กวันเกิดให้แม่ของพวกเขาที่ห้องเช่าบ้านของพวกโชโกะ ท าให้แม่ของทั้ง 2 คนจึงยอมลด
อคติท่ีมีต่อโชยะลง ยุซุรุจึงชวนโชยะไปดูดอกไม้ไฟในงานแข่งจุดดอกไม้ไฟ ต่อมาเป็นช่วงกลางคืนที่พวกเขานั่ง
ดูดอกไม้ไฟด้วยกัน แม่ของโชโกะและยุซุรุแยกตัวไปซื้ออาหารมาทานระหว่างชมดอกไม้ไฟ ระหว่างนั้นโชโกะ
บอกกับโชยะว่ามีเรียนพิเศษจึงขอตัวกลับก่อนอย่างกะทันหัน ท าให้แม่ของโชโกะและยุซุรุที่พ่ึงเดินกลับมา
สับสนว่าโชโกะหายไปไหน แล้วยุซุรุไหว้วานโชยะให้ไปเอากล้องที่เธอลืมไว้ที่ห้องเช่าให้หน่อย แต่หลังจากโชยะ
ไปถึง เขาเห็นโชโกะก าลังจะกระโดดจากระเบียงเพ่ือฆ่าตัวตาย เขาวิ่งไปคว้ามือโชโกะทัน แต่เขาไม่มีแรงดึงโช
โกะขึ้นไป โชยะสาบานในใจว่าถ้าช่วยโชโกะได้ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เขาจะเลิกหลบหน้าแล้วมองหน้าทุกคน
ในโรงเรียน แล้วใช้แรงทั้งหมดที่มีดึงโชโกะขึ้นไปด้านบนส าเร็จ แต่เขาตกลงไปในบ่อน้ าข้างล่างแทน หลังจาก
นั้นที่โรงพยาบาล ยุซุรุกับแม่ก้มกราบขอบคุณแม่โชยะที่โชยะช่วยโชโกะไว้ได้ทันเวลา แต่แม่ของโชยะไม่
ต้องการให้ขอโทษแบบนี้และไม่ได้โกรธโชโกะ แต่ในเวลาเดียวกันที่ด้านนอกโรงพยาบาลโชโกะถูกนะโอะคะท า
ร้ายร่างกาย เพราะเธอโกรธที่โชโกะเอาแต่พูดขอโทษ และเอาแต่คิดแทนคนอ่ืน แล้วแม่ของโชโกะที่เดินมาเจอ
เหตุการณ์นี้ก็เดินมาท าร้ายนะโอะคะจนแม่ของโชยะต้องแยกทั้งคู่ออกจากกัน ต่อมาท่ีห้องเช่าของครอบครัวโช
โกะ แม่เดินมาถามยุซุรุก าลังดึงภาพสัตว์กับแมลงตายออกจากผนัง เธอตอบว่าเพราะเคยคิดว่าถ้าถ่ายภาพพวก
นี้แล้วเอามาติดผนังให้เยอะ อาจช่วยท าให้พ่ีสาวที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงรู้สึกไม่อยากตายก็ได้  แล้วทุกคนก็
ร้องไห้โดยมีโชโกะยืนมองอย่างรู้สึกผิด แล้วก็มีตัดฉากไปวันถัดไปที่โรงพยาบาลอีกครั้ง โทะโมะฮิโระมาเยี่ยมโช
ยะ แล้วเห็นโชโกะมาเยี่ยมโชยะเหมือนกัน แต่นะโอะคะไม่ยอมให้เข้ามาในห้องผู้ป่วย โทะโมะฮิโระจึงชวนโช
โกะไปนั่งดื่นน้ าผลไม้กัน หลังจากพูดคุยกันผ่านสมุดสื่อสาร โชโกะตัดสินใจอยากจะท าให้ทุกอย่างที่เธอท าลาย
ไปโดยไม่ได้ตั้งใจกลับคืนมา แล้วโทะโมะฮิโระช่วยโชโกะนัดเจอกับเพ่ือนของโชยะคนอ่ืนที่สวนสาธารณะ แล้ว
ไปเยี่ยมซะฮะระ และไม่มีใครที่โกรธโชโกะ ทุกคนดีใจที่โชโกะไม่เป็นอะไร จากนั้นโชโกะพยายามเข้าหานะโอะ
คะหลายครั้ง แล้วฉากก็ตัดไปที่โชโกะฝันเห็นหลายอย่าง ได้แก่ ตอนที่นะโอะคะยังเป็นเพ่ือนเธอ ตอนที่โชโกะ
ถ่ายรูปกับทุกคนในห้องเรียนสมัยเรียนประถมศึกษา เรื่องอดีตเพ่ือนสนิทสมัยประถมศึกษาของโชยะ ชิมะดะ 
คะซุคิ กับ ฮิโระเซะ เคซุเคะ เรียกรถพยาบาลให้มารับโชยะ และภาพตัวอักษรที่โชยะเป็นคนเขียนใส่ในสมุดที่
น ามาคืนให้โชโกะในตอนช่วงแรกของภาพยนตร์ ใจความของเนื้อหาคือเขามาทักทายโชโกะก่อนจะฆ่าตัวตาย 
แล้วโชโกะสะดุ้งตื่นและวิ่งออกไปร้องไห้ที่สะพานตอนกลางคืน ในช่วงเวลาใกล้กัน โชยะสะดุ้งตื่นขึ้นมา
หลังจากนอนไม่ได้สติมาหลายวัน แล้วดึงสายระโยงระยางที่ติดตามตัวออกก่อนวิ่งไปที่สะพาน แล้วพบโชโกะที่
นั่น หลังจากทักทายกันเล็กน้อย ทั้งสองคนนั่งคุกเข่าแล้วโชยะพูดขอโทษส าหรับเรื่องเมื่อก่อน และเรื่องอ่ืนที่
เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยกับโชโกะ และเขาอยากจะพูดคุยกับโชโกะมากกว่านี้  จากนั้นพวกเขาก็นั่งหัวเราะกัน ใน
ตอนเช้า แม่ของโชยะพาเขากลับมาท่ีบ้าน แล้วโชยะมองเห็นนะโอะคะแอบมองเขาอยู่หลังก าแพง แม่ของโชยะ
จึงให้เขาไปขอบคุณนะโอะคะที่คอยดูแลตอนที่เขานอนหลับอยู่โรงพยาบาล โชยะจึงเดินตามนะโอะคะไป
สวนสาธารณะ แล้วได้รู้ว่าอดีตเพ่ือนสนิทของเขาเป็นผู้โทรเรียกรถพยาบาลมาโชยะยังมีชีวิตอยู่  แต่พวกเขา
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บอกนะโอะคะไม่ให้บอกโชยะอีกที เขาจึงพูดขอบคุณนะโอะคะที่เล่าให้ฟัง จากนั้นเธอก็เดินหนีไป ต่อมาท่ีบ้าน
ของโชยะ แม่ของโชโกะมาเพ่ือตัดผม และยุซุรุเดินมาอวดว่ารูปถ่ายที่แม่แอบส่งเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และต้องการให้โชยะช่วยสอนหนังสือให้หน่อย เพราะเธอจะเริ่มกลับไปเข้าเรียนเหมือนเด็กปกติแล้ว 
และในวันถัดมา โรงเรียนของโชยะจัดงานโรงเรียน แล้วพวกโชโกะส่งข้อความบอกว่าจะไปหาที่โรงเรียน 
ส่วนโชยะก าลังซ้อมพูดคุยกับคนอ่ืนในห้องเรียน และซ้อมพูดขอโทษเพ่ือนหน้ากระจกก่อนไปโรงเรียน 
หลังจากโชยะรวมกลุ่มกับโชโกะที่หน้าโรงเรียนแล้ว พวกเขาเดินไปที่ห้องเรียนของโชยะที่ปรับห้องเป็นร้านคา
เฟ่ แต่โชยะยังกลัวการมองหน้าคนในโรงเรียนอยู่จึงหนีไปนั่งในห้องน้ า จากนั้นโทะโมะฮิโระมาที่ห้องน้ าแล้ว
บอกกับโชยะว่าอย่าสนใจเรื่องที่สะพาน ขอแค่อย่าทิ้งเขาไว้คนเดียว โชยะจึงเริ่มกลับมามองหน้าโทะโมะฮิโระ
อีกครั้ง และเริ่มมองหน้าแล้วขอโทษมิคิที่ขอให้คนในห้องเรียนช่วยกันพับนกกระเรียนหนึ่งพันตัวเพ่ืออวยพร
ให้โชยะหายจากอาการบาดเจ็บกับซะโทะรุที่มาเพ่ือบอกว่าอย่าคิดมากเรื่องที่สะพาน  แล้วนะโอะคะกับมิ
โยะโกะก็โผล่มา มิโยะโกะมาเพ่ือขอโทษท่ีเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงตนเอง เอาแต่หนีตลอดเหมือนสมัยก่อน ส่วน
นะโอะคะลองใช้ภาษามือเพ่ือพูดคุยกับโชโกะ แต่เธอใช้ผิดจึงรู้สึกอายและเดินหนีไป แล้วภาพยนตร์จบที่โชยะ
เดินเที่ยวงานโรงเรียนกับทุกคน เขาพยายามใจเย็นและมองหน้าของทุกคนในโรงเรียนที่เดินผ่านไปมาได้ส าเร็จ 
โชยะดีใจมากจนร้องไห้ออกมาแล้วมีหน้าของเพ่ือนทุกคนลอยเข้ามา 

 ตัวละครส าคัญในเรื่อง มีได้แก่ 

1. อิชิดะ โชยะ 

หัวหน้ากลุ่มเด็กที่กลั่นแกล้งโชโกะเมื่อ 5 ปีก่อน แต่เพราะไม่มีใครยอมรับผิด และเขาพยายามบอกครูประจ า
ชั้นว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่กลั่นแกล้งโชโกะ ท าให้เพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน และกลุ่มของนะโอะคะเริ่มตีตัวออกห่าง 
และเปลี่ยนมาแกล้งเขาแทน ปัจจุบันหลังจากเขาเลิกหนีทุกอย่างด้วยการฆ่าตัวตาย เขาอยากจะแก้ไขทุกอย่าง
ให้ถูกต้อง โดยการพยายามชดใช้สิ่งที่ท าลงไปกับโชโกะ และได้เป็นเพื่อนกับเธอ 

2. นิชิยะมะ โชโกะ 

เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน ต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพ่ือฟังเสียง และใช้สมุดเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืน ด้วยสาเหตุนั้น
ท าให้เธอถูกมองเป็นตัวประหลาดในห้องเรียนสมัยประถมศึกษา สุดท้ายพอแม่ของโชโกะรู้เรื่อง และโชยะท า
ร้ายโชโกะ จึงตัดสินใจให้โชโกะย้ายโรงเรียน ผ่านไป 5 ปี โชโกะได้เจอโชยะอีกครั้ง และเขาบอกว่าอยากเป็น
เพ่ือนกับเธอ เธอจึงให้โอกาสเขาอีกครั้ง 

3. นะคะทสึคะ โทะโมะฮิโระ 

เพ่ือนคนแรกหลังจากเรื่องสมัยประถมศึกษาของโชยะ อ้างอิงจากต้นฉบับ เขาไม่เคยมีเพ่ือนมาก่อน เนื่องจาก
โทะโมะฮิโระมีรูปร่างแคระแกร็น อ้วน และผมหยิกมาก ท าให้เขาถูกคนในโรงเรียนกลั่นแกล้งและล้อเลียนว่า
คนไม่มีเพ่ือนมาตลอด จนกระทั่งโชยะเป็นคนแรกที่โผล่มาช่วยเขาจากเด็กอันธพาล ท าให้เขาอยากเป็นเพ่ือน
กับโชยะ 

4. นิชิมิยะ ยุซุรุ 
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น้องสาวของโชโกะ อ้างอิงจากต้นฉบับ เธอตัดผมและแต่งตัวคล้ายเด็กผู้ชาย เพ่ือปกป้องโชโกะจากเด็ก
อันธพาลที่ชอบเข้ามาล้อเลียนและกลั่นแกล้งอาการผิดปกติของเธอ ยุซุรุรู้ว่าโชโกะเคยถูกโชยะแกล้งอย่าง
รุนแรงในช่วงประถมศึกษา ส่งผลให้ในช่วงแรกของภาพยนตร์เธอไม่ชอบโชยะมาก และไม่อยากให้เข้ามาใกล้
โชโกะ 

5. อุเอะโนะ นะโอะคะ 

เพ่ือนสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาของโชยะ อ้างอิงจากต้นฉบับ สาเหตุหลักที่เธอกลั่นแกล้งโชโกะคือ เธอไม่
พอใจที่โชโกะท าให้ห้องเรียนของพวกเธอแพ้งานแข่งร้องประสานเสียงของโรงเรียน และเธอเข้าใจผิดว่าโชยะ
แกล้งโชโกะเพราะแอบชอบ ท าให้ความไม่พอใจเพ่ิมขึ้น รวมกับเธอเป็นตัวละครที่อารมณ์ร้อนง่าย ละชอบท า
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้อารมณ์ในตอนนั้นเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้เธอกลายเป็นหนึ่งในคนที่แกล้งโชโกะ 

6. คะวะอิ มิคิ 

เพ่ือนสมัยเรียนชั้นประถมศึกษาของโชยะ อยู่กลุ่มเดียวกับนะโอะคะ เธอไม่ได้แกล้งโชโกะ แต่เธอไม่เคยเข้าไป
ช่วยเหลือโชโกะ เธอยืนมองนะโอะคะกับโชยะกลั่นแกล้งโชโกะและมิโยะโกะแล้วหัวเราะตาม 2 คนนั้นอย่าง
เดียว และคิดมาตลอดว่าเธอไม่เก่ียวข้องกับเรื่องสมัยประถมศึกษา 

7. มะชิบะ ซะโทะชิ 

เพ่ือนคนใหม่อีกคนของโชยะ อ้างอิงจากต้นฉบับ สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา เขาเคยถูกกลั่นแกล้งและล้อเลียน
ว่ามีรูปลักษณ์อ้วน เขาท าได้แค่เก็บความไม่พอใจและพยายามลดน้ าหนักจนส าเร็จ และสาเหตุที่อาชีพในฝัน
ของเขาคือคร ูเนื่องจากซะโทะชิอยากแก้แค้นคนที่กลั่นแกล้งเขาผ่านลูกของพวกเขา 

8. ซะฮะระ มิโยะโกะ 

เธอเป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกับนะโอะคะ แต่เธออยากเป็นเพ่ือนกับโชโกะ จึงอยากเรียนภาษามือเพ่ือพูดกับโชโกะ 
ท าให้เพ่ือนของมิโยะโกะไม่พอใจจึงแกล้งนินทาให้เธอได้ยิน จนเธอทนถูกกลั่นแกล้งไม่ไหว และไม่มาเรียนที่
ห้องเรียนจนถึงช่วงวันปัจฉิมนิเทศ ปัจจุบันหลังจากที่เธอพบกับโชโกะอีกครั้ง พวกเธอกลับมาเป็นเพ่ือนกันอีก
ครั้ง 
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บทที ่4 

ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นในแอนิเมชั่น รักไร้เสียง (Koe no katachi) (聲の形) (2016) 

 จากการศึกษาผ่านแอนิเมชั่นและต้นฉบับ ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าสาเหตุที่กลุ่มของโชยะกลั่นแกล้งโชโกะ 
เกิดจาก โชยะ เด็กคนอ่ืนในห้องเรียน และครูประจ าชั้นไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางการได้ยิน
ของโชโกะ ตามเนื้อเรื่องแล้ว ตอนแรกเริ่มจากโชยะกลั่นแกล้งโชโกะเพราะเบื่อหน่ายกับการท าสิ่งต่าง  ๆ 
ซ้ าซากทุกวัน และคิดว่าโชโกะเหมือนมนุษย์ต่างดาวในเกมที่ไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้ จึงเกิดความคึกคะนอง 
อยากแก้เบื่อด้วยการกลั่นแกล้งโชโกะจนเธอได้รับบาดเจ็บ ส่วนเพื่อนในกลุ่มของเขามีเหตุผลคือพวกเขาเห็นโช
ยะท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มท า พวกเขาจึงท าตามโชยะ คนถัดมา นะโอะคะ หัวหน้าของเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง สาเหตุส าคัญ
มาจากเธอไม่พอใจเรื่องโชโกะท าให้ห้องเรียนแพ้แข่งร้องประสานเสียง และนะโอะคะแอบชอบโชยะ แต่เธอ
เข้าใจผิดว่าโชยะแกล้งโชโกะเพราะเขาแอบชอบโชโกะ ท าให้จากความไม่พอใจเปลี่ยนเป็นรู้สึกไม่ชอบโชโกะ
แทน ส่วนสาเหตุที่เด็กคนอ่ืนในห้องเรียนไม่ช่วยโชโกะ มาจากพวกเขาเลือกเมินการกระท าของทั้ง 2 กลุ่ม
เพราะไม่อยากกลายเป็นเป้าหมายการกลั่นแกล้งเหมือนเพ่ือนสนิทโชโกะ มิโยะโกะ ซึ่งเธอถูกเพ่ือนในกลุ่ม
เดียวกันนะโอะคะแกล้งนินทาให้ได้ยินทุกครั้งจนเธอไม่มาเรียนที่ห้องเรียนจนถึงวันปัจฉิมนิเทศชั้น
ประถมศึกษา และครูประจ าชั้น จากต้นฉบับ สาเหตุที่ครูประจ าชั้นตั้งใจเมินการกระท าของกลุ่มโชยะและกลุ่ม
นะโอะคะ มาจากเขารู้สึกเหนื่อยที่ต้องดูแลเด็กมีปัญหาทางการได้ยินอย่างโชโกะ และมีความคิดว่าเด็กพิการไม่
ควรเรียนร่วมกับคนทั่วไป พวกเขาควรเรียนในโรงเรียนส าหรับคนพิการมากกว่าโรงเรียนทั่วไป จะได้ไม่เป็น
ภาระของคนทั่วไป หลังจากนั้นผู้ปกครองของโชโกะโทรแจ้งทางโรงเรียนเรื่องเครื่องช่วยฟังของโชโกะถูก
ท าลาย พวกครูต้องการหาคนรับผิดชอบเรื่องโชโกะ เพ่ือนในกลุ่มโยนความผิดทุกอย่างให้โชยะรับผิดแทน
ตนเอง และโชยะกลายเป็นเหยื่อถูกกลั่นแกล้งแทนโชโกะจนเรียนจบจากโรงเรียน และสาเหตุที่ทุกคนเปลี่ยนไป
กลั่นแกล้งโชยะคือ โชยะพยายามบอกครูประจ าชั้นว่าเพ่ือนคนอ่ืนก็แกล้งโชโกะเช่นกัน ท าให้เพื่อนของโชยะใน
ตอนนั้นไม่พอใจ จึงเลิกเป็นเพ่ือนกับเขาแล้วกลั่นแกล้งเขาแทน ส่วนกลุ่มของนะโอะคะเลิกพูดคุยกับเขา ส่งผล
ให้เขารู้สึกผิดกับเรื่องที่ท าในอดีต และคิดว่าเป็นเพราะเขาท าเรื่องไม่ดี แม่ของเขาจึงต้องใช้เงินเก็บที่มีอยู่จ่าย
ค่าเสียหายที่เขาท าลายเครื่องช่วยฟัง ท าให้เขาเคยคิดพยายามฆ่าตัวตายหลังหาเงินเพ่ือใช้คืนแม่ในช่วงต้นของ
ภาพยนตร์ แต่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจะผ่านไป 5 ปีแล้ว นะโอะคะเลือกโยนความผิดไปหาโชโกะ และมิคิโยน
ความผิดโชยะและนะโอะคะเหมือนเดิม ท าให้โชยะท่ีรู้สึกผิดเรื่องโชโกะอยู่แล้ว ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นจนพาลใส่ทุก
คนบนสะพาน ส่วนโชโกะรู้สึกว่าเธอเป็นภาระของคนรอบข้างและท าให้ทุกคนไม่มีความสุข ส่งผลให้เธอรู้สึก
เกลียดตนเองที่ท าให้ทุกคนล าบากเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา จึงน าไปสู่การพยายามฆ่าตัว
ตายของโชโกะ  

 จากทั้งหมดที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ไว้ข้างต้น ฉากเด็กในห้องเรียนไม่มีใครช่วยเหลือโชโกะเพราะไม่
อยากถูกกลั่นแกล้งไปด้วยตรงกับทฤษฎี Bystander effect ฉากกลุ่มของนะโอะคะกับเพ่ือนในกลุ่มของโชยะ
ฟ้องครูประจ าชั้นว่าโชยะกลั่นแกล้งโชโกะคนเดียว ฉากนะโอะคะพูดกับโชโกะว่าเธอท าให้เพ่ือนของนะโอะคะ
แตกหักกัน และฉากมิคิโทษโชยะกับนะโอะคะว่ามีแค่พวกเขาที่แกล้งโชโกะ เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่
ในช่วงย้อนอดีตเธอเลือกยืนหัวเราะอย่างเดียว และไม่เคยห้ามนะโอะคะหรือโชยะ ตรงกับทฤษฎีกลไกป้องกัน
ตนเองหัวข้อการโทษผู้อ่ืน และการระบายไปที่อ่ืน และ ฉากย้อนอดีตกลับไปช่วงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด 
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และฉากที่ทั้งโชยะและโชโกะพยายามฆ่าตัวตายเกี่ยวข้องกับแนวคิดการกลั่นแกล้ง และการกลั่นแกล้งเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ หัวข้อการกลั่นแกล้งทางร่างกาย การกลั่นแกล้งทางวาจา และผลที่เกิดกับเด็กท่ีถูกกระท า 

 

รูปที่ 2  ฉากโชโกะบอกทุกคนในห้องเรียนว่าเธอไม่สามารถได้ยินเสียงเหมือนคนปกติ (สุพิชฌาย์ , 2564) 
(5.30) 

 

รูปที่ 3 ฉากโชโกะถูกโชยะแกล้งล้อเลียนวิธีการพูด เป็นการกลั่นแกล้งทางวาจา (สุพิชฌาย์ , 2564) (8.30) 
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รูปที่ 4 ฉากนะโอะคะนินทามิโยะโกะเพราะมิโยะโกะอยากเรียนภาษามือไว้สื่อสารกับโชโกะ เป็นการกลั่น
แกล้งทางวาจาและจิตใจ (สุพิชฌาย์ , 2564) (11.40) 

 

รูปที่ 5 ฉากโชโกะถูกแกล้งเขียนค าล้อเลียนลงไปในสมุดส าหรับสื่อสาร เป็นการกลั่นแกล้งทางจิตใจ 
(สุพิชฌาย์ , 2564) (14.10) 
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รูปที่ 6 ฉากโชโกะถูกแกล้งดึงเครื่องช่วยฟังจนได้รับบาดเจ็บที่หู เป็นการกลั่นแกล้งทางร่างกาย  

(สุพิชฌาย์ , 2564) (14.20) 

 

รูปที่ 7 ฉากโชยะถูกเพ่ือนในกลุ่มโทษว่าโชยะแกล้งโชโกะคนเดียว เป็นกลไกป้องกันตนเองของเพ่ือนในกลุ่ม 
(สุพิชฌาย์ , 2564) (17.22) 
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รูปที่ 8 หนึ่งในฉากท่ีโชยะถูกเพ่ือนเก่ากลั่นแกล้ง เป็นการกลั่นแกล้งทางร่างกาย  

(สุพิชฌาย์ , 2564) (20.35) 

 

รูปที่ 9  ฉากที่โชยะท าร้ายโชโกะเพราะความไม่พอใจที่โชโกะยิ้มให้ เป็นการกลั่นแกล้งทางร่าง 

กาย (สุพิชฌาย์ , 2564) (21.18) 
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รูปที่ 10 ฉากนี้แสดงถึงโชยะที่ไม่กล้ามองหน้าและพูดคุยกับคนอ่ืนในโรงเรียน เป็นผลมาจากการถูกกลั่นแกล้ง
ทางร่างกาย วาจาและจิตใจ (สุพิชฌาย์ , 2564) (30.25) 

 

 

รูปที่ 11 ฉากที่นะโอะคะพูดกับโชยะว่าโชโกะท าให้ทุกคนแตกแยก เป็นการกลั่นแกล้งทาง 

วาจา (สุพิชฌาย์ , 2564) (1.14.14) 
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รูปที่ 12 ฉากที่มิคิโทษโชยะ เป็นกลไกการป้องกันตนเอง (สุพิชฌาย์ , 2564) (1.19.47) 

 

รูปที่ 13 ฉากที่มิคิโทษโชยะและนะโอะคะว่าพวกเขาแกล้งโชโกะ และเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เป็นกลไกการ
ป้องกันตนเอง (สุพิชฌาย์ , 2564) (1.21.57) 

 

รูปที่ 14 โชโกะพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากระเบียงของห้องเช่า เป็นผลจากการถูกกลั่นแกล้งทาง
วาจาและจิตใจ (สุพิชฌาย์ , 2564) (1.38.12) 
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บทที ่5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการศึกษาในบทที่ 4 พบว่าการกลั่นแกล้งหลายรูปแบบในแอนิเมชั่น รักไร้เสียง (koe 
no katachi) (聲の形)  (2016) ประกอบไปด้วยการกลั่นแกล้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจในสังคม
เด็ก เป็นปัญหาน่ากังวลในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากถ้าอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานจ านวนกรณีการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จึงพบว่าตัวเลขเพ่ิมจากปีพ.ศ. 2558 จ านวน 40 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100,000 กรณี และยอด
รวมทั้งหมดคือ 323,808 กรณี ตัวเลขทั้งหมดมาจากการส ารวจผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักเรียน
จากโรงเรียน 38,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น (ชลิตา สุนันทาภรณ์,2560) ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจและทราบว่าปัญหา
การกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นมีความรุนแรงมาก หากเทียบอายุของผู้กระท าและผู้ถูกกระท าที่ก าลังศึกษาอยู่
ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพสังคมญี่ปุ่นมีความตึงเครียดสูง 
และกลัวการแปลกแยกจากผู้คนในสังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ภาพยนตร์รักไร้เสียงจึงน าเสนอปัญหานี้โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้สังคมญี่ปุ่นรับรู้ว่านอกจากเด็กปกติที่ถูกกลั่นแกล้ง เด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น 
เด็กท่ีมีความผิดปกติทางการได้ยินอย่างโชโกะก็ถูกกลั่นแกล้งเพราะมีเด็กหลายคนในญี่ปุ่นที่ไม่เข้าใจเรื่องความ
ผิดปกติทางด้านร่างกายของผู้อื่น ส่งผลให้เกิดการกลั่นแกล้งในโรงเรียนขึ้น 

 

รูปที่ 15 กราฟแสดงถึงจ านวนคดีการกลั่นแกล้งในโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 

ที่มา : https://www.nippon.com/en/japan-data/h00855/ 

  ข้อเสนอแนะของผลการวิจัย 

  1. เนื่องจากหนังสือหมวดหมู่จิตวิทยา หัวข้อการกลั่นแกล้งในเด็กและวัยรุ่น ในหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์มีจ านวนน้อย ท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้อาจไม่สมบูรณ์ สามารถน าไปต่อยอดได้ 

 

 

https://www.nippon.com/en/japan-data/h00855/
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